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G r a v a  M o m e n to
Kiel ni jam mallonge informis nian 

egantaron, la Komitato balotita de la De- 
egitaro por la enkonduko de lingvo inter
nacia, ekzameninte la diversajn proponi
tajn sistemojn de lingvo universala, elektis 
Esperanton t  pro ĝia relativa perfekteco 
kaj ĝiaj jam multaj praktikaj aplikajoj *, 
sed kun propono de reformoj kaj korektoj, 
kiuj estos ekzamenataj de la kompetenta 
Esperantista aŭtoritato, tio estas de nia 
Lingva Komitato. Tiu lasta parto de la 
dirita decido jam elvokis diversajn ko
mentariojn en nia gazetaro Kaperanta. Ni 
komence opiniis, ke antaŭ ol diskuti pri 
tiu demando, estas pli bone atendi la re
zultaton de la laboroj de la Lingva komi
tato, sed «ar tra la Esperantistaro dis
kuras nun diversaj ofte nejustaj famoj, 
ĉar de tre multaj flankoj oni demandas 
nin pri la nunaj okazantajoj kaj ilia signi
fo por Esperanto, ni kredas, ke la momento 
jam venis por klarigi nian opinion al la 
publiko Esperantista, kiu antaŭ ĉio kaj 
Ciu estas ĉefe interesata en tia demando.

Oni ofte diris, ke artefarita lingvo inter
nacia estas la rezultato de libere akceptita 
interkonsento aŭ « kontrakto » inter ĝia 
elpensinto kaj ĝiaj adeptoj; tiu kontrakto 
anstataŭas la unue mankantan tradicion 
kaj estas la nepre necesa fundamento, 
super kiu devas labori ĉiuj uzantoj de tiu 
lingvo por ebligi la iom-post-ioman krei- 
ĝadon de vivanta tradicio, kiu garantios 
la lingvon kontraŭ ĉiuj a ebi traj reformoj 
kaj personaj kapricoj. La necesecon de 
tia komuna por ĉiuj, neludebla fundamento 
konstante akceptis la Esperantistoj, kaj, 
en la daŭro de dudek jaroj, ili energie 
kontraŭbatalis ĉiujn privatajn provojn pri 
plibonigado aŭ reformoj. Dank’ al tiu 
severe konservita disciplino, Esperanto 
povis atingi sian nunan prosperecon kaj 
la tempo ne estis perdita per senfinaj 
teoriaj diskutoj; dank'al gi ni povis ne nur 
iniciati atentindan kaj potencan movadon, 
sed ankaŭ krei gravan literaturon, rimar
kindan pro sia unueco. Tiu maksimuma 
neuzebla fundamento de Esperanto, kiu 
en la komenco estis la rezultato de la si
lenta interkonsento de la Esperantistoj, 
estis oficiale sankciigita de la Bulonja kon
greso, kaj de tiu epoko, al ĉiuj provoj en
konduki reformojn, oni respondis per tio. 
ke la Fundamento estas neludebla kaj ne
sanigebla. La ekzisto de tia komuna kaj 
leĝodona Fundamento eslas por ni abso
lute necesa, ĉar de la momento kiam tiu 
Fundamento perdus sian gravecon kaj 
konstantecon, Esperanto fariĝus io Sa nee
sbla, ne certa, ĉiam elmetata al la risko 
de perfortaj reformoj, kiuj rompus ĝian 
literaturon, kaj malpermesus ĉian propa
gandon kaj ĉian praktikan laboron, fare
blajn, nur se la formo de la lingvo estas 
certa. <t Fundamento o estas do la sole vera 
garantio de nia unueco kaj de nia estonta 
progreso, ĝis la momento kiam la kreita 
vivanta tradicio estos la plej bona funda
mento kaj nin Simos kontraŭ ĉiuj dan
ceroj pro reformoj,kaj ĝis la momento kiam 
Esperanlo, posedante potencan kaj divers- 
fakan literaturon, estos uzata d e centmi
loj da homoj kaj jam enradikigita en niaj 
bezonoj. Tiam ia skribita kaj difinita fun
damento estos neutila, ĉar nia lingvo estos 
vere m arila  ; sed tiu momento ne anko
raŭ venis, kaj nun, kiam Esperanto, 
malgraŭ siaj gravaj sukcesoj, estas en la 
periodo de 1’komenco, tia preciza inter
konsento estas tute necesa.

Sed posedi klare formulitan fundamen
ton ne sufiĉas; estas ankaŭ necese scii en 
kio ĝi konsistas, kfon ĝi permesas kaj

kion ĝi ne permesas. En Ia lasta tempo, 
kelkaj personoj plendis, ke la fundamento 
malpermesas ĉian ajn progreson, ĉian eĉ 
plej malgravan plibonigon ; kaj, aliparte, 
aliaj, en la nomo de la fundamento, sed 
de mallarĝigita kaj kvazaŭ tirana funda
mento, malakceptis ĉian aldonon kaj pli
bonigon, ripetante, ke la nuna lingvo tute 
sufiĉas kaj ke ĉia paso ekster la funda
mento estas danĝerega. Por jugi pri tiuj 
opinioj, oni atente legu la antaŭparolon 
de la fundamento kaj oni konstatos, ke ĝi 
lasas plenan liberecon kaj eblecon por 
estonta pliboniĝado kaj perfekliĝado. Jen 
pri tio la averto de D-ro Zamenhof ĉe la 
komenco de la aludita libro :

• ...Malgraŭ la severa neuzebleco de la funda-
ento, nia lingvo havos la plenan eblon ne sole 

..jnstante riĉijiadl, sed eĉ konstante pliboni- 
kndi kaj perfektigadi; la neirebleco de la fun
damento nur garantios al ni konstante, ke tiu 
perfektigado farmados ne per arbitra, interbata
la ruiniga rompado kaj Sangado, ne per nuli
gado aŭ sentaugigado de nia ̂ isnuna literaturo, 
sed per vojo natura, senkonfuza kaj sendan
ka... »

Poste li aldonas :

i .. Se ia aŭtoritata centra institucio trovos ke

tro neoportuna iii ne devos forigi aŭ Sangi la 
fjgjjrn formon, sed iti povos proponi formon 

n, kiun gi rekomendos uzadiparalele kun 
mo malnova. Kun la tempo la formo nova 
post iom elpuŝos la formon malnovan, kiu 

farigos arkaismo, kiel ni tion ĉi vidas en ĉiu 
natura lingvo. Sed, prezentante parton do la 
fundamento, tiuj ĉi arliaismoj neniam estos 
.eljetitaj, sed ĉiam estos presataj en ĉiuj ler
nolibroj kaj vortaroj samtempe kun la formoj 
novaj, kaj tiamaniere ni havos la certecon, ke 
eĉ ĉe la plej granda perfektigadi1 la unueco de 
Esperanto neniam estos rompata kaj neniu 
verko esperanta eĉ el la plej frua tempo iam 
perdos sian valoron kaj kompreneblecon por 
la estontaj generacioj...»

Tio ĉi tre klare montras, ke ia aŭtori
tato akceptata de la Esperantistaro (aŭ se 
ne ekzistas tia aŭtoritato, memkomprene
ble la Esperantistaro mem) povas proponi 
novajn formojn en la lingvon per la vojo 
natura kaj iom-post-ioma de la neologis
moj kaj arliaismoj, ne farante ian krutan 
rompon en la lingvo. Konsekvence, ĉiujn 
reformojn arbitrajn kaj a-prioriajn, kiujn 
oni proponas kaj pri kiuj la sperto ne 
montris, ke ili estas utilaj kaj praktikaj, 
la Esperantistoj devas nepre malakcepti, 
ĉar ili rekte kontraŭstaras al la esen
co de la fundamento kaj enkondukus 
tre dangeran ekzemplon por la estonteco, 
sed ĉiujn proponojn utilajn.por la pliboni
go de nia lingvo la Esperantistoj devas 
atente ekzameni kaj prijuĝi sen blinda 
konservativemeco, ĉar konsideri la Funda
menton kiel limigitan de ĉia novajo, kiel 
dogmon ekster kiu nenio esta» akceptabla 
estas tiel same kon tratta al Ia spirito de 
tiu fundamento kaj de la elpensinto mem 
de Esperanto, kiel la opinio de tiuj, kiuj 
kredas, ke nenia progreso estas farebla 
dum ni havos fundamenton. Ne, Ia Funda
mento, larĝe interpretita, ebligas ĉian 
pliboniĝon, ĉian saĝan antaŭenpaSon, ĉar 
ĝi havas en si ĉiujn vivigajn principojn, 
per kiuj nia lingvo povos pli rapide kaj 
pli logike progresadi ol la naturaj idiomoj. 
Sed, oni demandos nin, ĉu inter la nun 
proponataj reformoj, kiuj ne enkondukus 
gravan rompon en nia tradicio, oni povas 
trovi kelkajn, kiuj estas utilaj kaj respon
das veran bezonon ? ĉu la nuna lingvo, 
absolute sen aldono kaj sen novajo, 
tute suliĉas, ĉar dank‘al gi, ni povis i 
ligi gis nun tiel gravajn progresojn ? ĉu 
oni devas peni atingi perfektecon, kiu en 
la praktiko cetere estas ne realigebla ? Al 
tiuj demandoj ni respondos sen ^anceligo 
jes, inter la nun proponataj reformoj, on: 
povas elekti tiujn, kiuj ne rekte kontraŭ
staras al la Fundamento kaj estas realige
blaj laŭ la maniero, kiun ĝi difinas; jes, 
el la sperto akirita per la ĝisnuna uzado,

o.li povas elekti la korektojn kaj aldonojn 
farindajn en Esperanto ; jes, estas dezi
rinde, ke la lingvo internacia, kiu estos 
ĉefe scienca kaj teknika lingvo, estu kiel 
eble plej preciza kaj perfekta. Dum dudek 
jaroj, ni laboris super la Fundamento, ni 
pllriĉigis la lingvon kreante literaturon, 
ni int-rSangis korespondajojn, ni faris 
sukcesajn provojn pri la parolemeco de 
Esperanto per niaj kongresoj, sed ĝis nun 
Esperanto estis ankoraŭ tre malmulte prak
tike uzata : en la scienco kaj en la diver
saj fakoj, kie ĝia signifo estas grandega, . 
gi nur komencas penetri, kaj la jam aki
rita sperto montris al ni, ke se la lingvo 
simias por la ordinaraj bezonoj kaj la 
ĉiutaga uzado, gi postulas pli grandan 
pi(ecizecon por la scienca kaj teknika 
praktikado; lingvon internacian ni bezonas 
ne nur por esprimi generalajn ideojn aŭ 
pdr traduki literaturajojn, sed ĉefe por ke 
la'diversnaciaj samprofesianoj kaj sam
fakanoj povu oportune interrilati. Ni havas 
Ia okazon enkonduki en nian lingvon 
kelkajn verajn plibonigojn kaj aldonojn, 
dank’al kiuj la lingvo scienca fariĝus 
ankoraŭ pli logika kaj pli preciza. Kial ni 
tion ĉi ne farus, simple ĉar oni devus al- 
dqni malmultajn novajn sufiksojn kaj for
mali kelkajn firmajn regulojn? Gis nun 
ekzistis en nia lingvo vasta libereco, sed, 
se ni ne antaŭzorgas, tiu libereco farigos 
konfuzeco kaj anarkio, kiuj rekte kontraŭs
taras ai Ia principoj, laŭ kiuj estis kontruita 
Esperanto. Jupli disvastigas nia lingvo, 
despli fariĝas diversa kaj .delikata ĝia 
uzado. En la lasta tempo, pro manko de 
kelkaj precizaj reguloj, bedaŭrindaj nelogi- 
kajoj kaj esceptoj estis enkondukitaj en la 
lingvon, ne ĉar ili estis nature postulitaj, 
sed ĉar oni faras vortarojn sen certa plano 
por ne kontraŭstari al la Fundamento, kiu 
ne donas regulon pri tia aŭ alia punkto, 
aŭ lasas liberecon, kiu per la praktiko mon
trigas nun jam ne bona. Oni simple forge
sas, ne tiu Fundamento estas la maksi
mumo neludebla, sed ke ekster gi oni 
povas, kaj eĉ devas, laŭeble plibonigi la 
lingvon. Oni ripetas al ni, ke Esperanto 
eslas lingvo vivanta kaj ke gi devas evolui 
tute same kiel la lingvoj vivantaj (en la 
realeco, tio signifias, ke ni povas enkonduki 
nenian novajon kaj ke ni devas senpense 
obei la skribilajn tekstojn), sed kompare 
kun la vivo kaj disvastiteco de la vivantaj 
idiomoj, Esperanto eslas ankoraŭ tre. mal 
forta kaj ni ne rajtas sklavigi la estoniajn 
generaciojn kaj trudi al ili malbonajojn 
nun facile korekteblajn, nur tial ke tio 
nin devigus senigi nin je kelkaj malbonaj 
kutimoj.

Fine, oni demandos nin : ĉu la momen
to estas oportuna por enkonduki kelkajn 
korektojn en la lingvon ? ĉu ne eslas pli 
bone atendi, ĝis la regi.-la roj akceptos 
nian lingvon ? ĉu'oni ne devas dedici ĉiujn 
niajn fortojn nur al la propagando I Al 
tio ĉi ni respondos : La momento estas 
nun oportuna ; la Delegitaro reprezentas 
atentindan aŭtoritatecon kaj, ne nur por 
ĝi, sed porla bono de Esperanto, ni povas sen 
dangero elekti inter la proponitaj aldonoj 
kaj korektoj tion, kio estas realigebla laŭ 
la plano montrita en la fundamento, sen 
rompo en la tradicio. La sankcio de la 
registaroj venos nur multe pli malfrue, 
kiam nia afero estos praktike elprovita kaj 
kiam gi estos versajne tiel grava, ke ĉia 
reformo estos farebla nur kun la plej 
granda malfacileco Fine, la propagando 
estas nur unu flanko de nia movado: la 
alia, sen kiu la propagando estus nur 
sencela klopodo, estas la uzado de Espe
ranto kaj ĝia enkonduko en la sciencon kaj 
en giajn sennombrajn fakojn. Por tio 
estas necese ne ni havu lingvon kiel eble 
plej bonan kaj precizan ; se ne, ĉiuj geniaj 
principoj, laŭ kiuj estis starigita Esperanto

estos kvazaŭ perditaj en la amaso de nelo- 
gikajoj. idiotismoj kaj konfuzajoj, kiujn ni 
ricevos en la lingvo teknika kaj fine en 
la lingvo ordinara se ni sen ek
zameno rifuzas ĉian eĉ plej necesan nova
lon. Fine, ni diras, ke pri ĉia aldono en 
la lingvo devas jugi la Esperantistaro 
mem; neniu homo kaj neniu komitato 
havas la rajton trudi al ĝi perforte sian 
personan bonplaĉon.

Ni konkludas la ekzisto de funda
mento komuna kaj neludebla estas ne
cesa por la unueco de nia afero, sed tiu 
fundamento permesas ĉian reformon kaj 
aldonon, kondiĉe ke tio estu farata nature, 
sen rompo. La momento estas oportuna 
por enkonduki en nian lingvon kelkajn 
aldonojn kaj korektojn konformajn al giaj 
esencaj principoj kaj por forigi kelkajn 
malbonajojn, kiuj per si mem estas kon- 
t ra n aj al la principoj de tiu Fundamen- 
to.Tio ĉi prezentas nenian dangeran 
se ni senpartie kaj mature ekzame
nas ĉion, kio estas realigebla tiamaniere. 
Forjeti senpense ĉion proponatan kiel ion 
malbonan kaj malutilan, aŭ akcepti ĉion 
proponatan kiel ion bonan kaj superan 
pro tiu sola kaŭzo ke gi estas nova, kondu
kos nin al egale pereiga Kaoso. La meza 
vojo estas bona; ni esperas, ke am- 
baflŭanke la Delegitaro kaj la Esperan
tistaro ĝin sekvos.

H. Hodler.

TRA LA MONDO
B r a n d a  B r i t o j  t

Londono, novembro 1907.

La plej grava okazantajo eslas sendube 
la vizito de 1’Germana imperiestro al 
Londono. Jam de longe oni priparolis tiun 
politike tre gravan aferon kaj kiam oni 
eksciis prs la tirma intenco de \Vilhelmo 
II» veturi al Anglujo, la ekscitigo eitis tre 
granda, kaj mi devas diri, ke la publika 
impreso estis favore tusita de tiu decido. 
Tio metis finon al multaj malkomprenigoj 
inter ambaŭ popoloj kaj tio estis la signo 
de estonta paco kaj interkonsentemeco. 
Cetere, tiu vizito okazis sub favoraj aŭspi- 
cioj. La piiokupoj, kiuj ekszitis pri ebla 
striko de la fervojistoj, malaperis, pro 
konsento inter la kompanioj kaj la laboris
toj ; la fama diamanto Cullinam eslis pre
zentita al la rego kun letero de la Trans
v ado j, atestanta pri iliaj sentoj pacemaj 
kaj lojalaj; kaj, en la vidpunkto de la 
fremda politiko, oni povas konstati, ke 
malgraŭ la Sajna malsukceso de la Haga 
konferenco, la grandaj nacioj emas al pli 
kaj pli granda toleremeco reciproka. Mal
graŭ ĉiuj tiuj ĝojigaj antaŭsignoj, la Lon
donanoj estis frapitaj de granda timego 
prola mallumega nebulo, kiu banis la tutan 
urbon guste antao la vizito de 1’imperies- 
tro. Gu la ĉefurbego de rmondo kuraĝus 
sin montri tia al la regnestro de la potenca 
konkurencanta najbara lando ? Sed la ne
bulo malaperis kaj feliĉe ta suno sin mon
tris. Oni pcyis ekadmiri ia belegajn orna
majojn kaj triumfarkojn, kiuj estis prepa
ritaj por la rega procesio. De la stacidomo 
ĝis la urbdomo, la stratoj estis plenegaj de 
rigardantoj, kiuj laŭtigis korajn aklamojn. 
En multaj lokoj, oni povis legi germanajn 
tradukajojn el Sheakspearaj verkoj. La im
periestro ilin atente rimarkis kaj speciale 
la jenan : „ La sango estas pli densa ol la 
akvo11, tio signifas „la familiaj ligiloj estas 
la plej fortaj “ . Tiun devizon li ripetis kiam 
li paroladis en Guildhall, kie oni prezentis 
al li leteregon en belega ora skatolo. Dum 
la festeno, la parolado de la imperiestro 
estis tre aplaŭdita, ĉefe kiam li aludis pri



sia deziro al la paco, pri 6ia konvinko, ke 
la amikeco inter Anglujo kaj Germanujo 
estas la plej bona fundamento de la paco 
tutmonda; li ankaŭ esprimis la esperon, 
ke la komercaj rilatoj inter ambaŭ landoj 
farigos ĉiam pli bonaj. Tiuj «ii paroloj estis 
speciale aplaŭditaj de la financistoj kaj 
negocistoj, el kiuj konsistis la plej granda 
parto de la kunveno. Efektive, la reami
kigo, kiu rezultis en tiu vizito, estis dezi
rita ĉefe de la aferistoj de Anglujo, kiuj 
esperas ricevi komercajn profitojn pli 
grandajn, se la paco estas certigita, Jiaj en 
nia popolo, tute ne militema, la sento es
tas, ke estas preferinde esti en amikaj 
rilatoj kun la Germanoj ol ilin konsideri 
kiel malamikojn -kio utilas al neniu.

L. H. G.

H u  H u j o

Moskvo, novembro 1907.

Malgrandega parto de la Kusa popolo

t
je elektis la trian regnan Dumon. La 
alotlego de 1’S/iG junio 1907 estis ver

kita tiamaniere, ke la venonta Dumo havu 
dekstruman kaj plene konservativan pli
multon. La facila sukceso de la dekstru
maj partioj estis do autaŭvidita, kaj oni 
povas diri, ke la Husa popolo, enkatenita 
per la momenta venko de 1’absolutismo, 
preskaŭ ne interesigis pri la elekto de tiu 
deputataro, kiu nenioi reprezentas gin kaj 
estas generale fremda al ĉiuj intimaj de
ziroj kaj bezonoj de 1’Rusa logantaro. La 
balota sistemo aplikita estas unu el la plej 
komplikitaj kaj la plej nejustaj, kiuj ek
zistas en la mondo. La Cefaj jurnaloj gin 
klarigis eu la momeuto, kiam la dua Du
mo estis abrupte forpermesita ; tial mi ne 
lacigos la leganton per la klarigo pri la 
«lerta » balota sistemo, kiun al ni donacis 
la lego de 8/16 junio 1907, Mi diris, ke la 
sukceso de la dekstruma partio estis an
tauvidita ; tamen, oni gis certa grado 
esperis dum kelka tempo, ke okazos inter
konsento inter la « kacioj » kaj la «Okto- 
bristoj », sed lio ne estis ; ambaŭ partioj 
batalis aparte, kaj tio estis plej granda 
profito por la konservativoj. Laŭ la ciferoj 
de la balotado, oni povis rimarki, ke la 
fortoj de la maldekstrumaj partioj tute ne 
malgrandigis, sed, malgraŭ ĉiuj premoj de 
la registaro, .ĉiam pli kaj pli kreskas. En 
ĉiuj grandaj urboj, kiel Peterburgo, Mos
kvo, Odesso, Kievo, k. t. p. la maldekstru
maj kandidatoj estis elektitaj per grande
ga plimulto. La urbaj kaj laboristaj balo
tantaroj elektis kontraŭregistarajn repre
zentantojn, se i la bienuloj, kiuj devis 
elekti pli ol la duonon de la deputatoj, 
tute aprobis la registaran politikon. Ek
zistas en Rusujo ne pli ol 40.000 bienuloj; 
el tiuj ĉi 40.000 homoj nur la duono da 
ili voĉdonis. Konkludo : proksimume
20.000 balotantoj reprezentas pli ol cent 
milionojn da homoj kaj arogas al si 
a zorgm elekti regnan Dumon I Oni 
komprenos, ke, en tiaj circonstancoj, la 
Rusa popolo ne konsideras, ke la jus 
elektita deputataro iel ajn eslas regula, 
laŭlega Parlamento, sed nur formalajo, 
kiun la nun reganta potencularo konser
vas nur pro tio, ke Rusujo, rilate al la 
aliaj Eŭropaj Statoj havu la Sajnon de kons
titucia regno, kaj ĉefe pro tio, ke tia Dumo 
faciligos la kontraktadon de la pruntepre
noj en fremdujo.

Estas ne facile diri, kia estas tre precize 
la proporcio de la partioj en la tria Dumo. 
Tamen, jen estas proksimume kelkaj ci
feroj : la diversaj dekstrumaj moderuloj 
90 deputatoj, la a kadoj» kun la progres- 
sistoj kaj la poloj 76 deputatoj kaj la 
maldekstrumaj, socialistaj partioj nur 22 
deputatoj (IO estas social-demokratoj). 
Karakterize estas, la ekleziuloj eslas la
IO ® o de la nuna Dumo kaj la Statolicistoj 
kaj burokratianoj la 80°/o.Tiuj ciferoj, pli 
bone ol ĉia alia komentario, montras, ke 
la tria Dumo estas tute malsama ol la du 
antaŭaj: gi estas klasa parlamento, elek
tita ĉefe dela bienuloj kaj antaŭ ĉio prioku
pita de la propraj profitoj de la bienuloj 
kai tute ne de la grandega amaso de ('po
polo suferanta kaj v;ane atendanta iom pli 
bonan sorton. Sendube, kelkaj el la kon
servativoj sontas, ke la reveno al la abso
lutismo senlima estas nun jara ne ebla, 
sed la plej multaj nenion iernis per la 
lecionoj de Thistorio. La restarigo de la 
antikvaj moroj absolutismaj, la konser
vado de 1'burokrataro, jen ilia idealo. 
Eble, kelkaj ekstremaj konservativoj iom 
moderigos pro tio ke ili farigis mem depu
tatoj, sed tian Sangon oni ne devas antaŭ- 
vidi kun certeco Nur tio ĉi estas certa ke 
la tria Dumo ne solvos kaj ne povos solvi 
la ĉefgravajn demandojn, kiuj, kiel la 
demando agrara, estas por Rusujo afero 
de morto aŭ revivigo. Tion ĉi ne povis 
reguligi la du antaŭaj Dumoj, kiuj gene

rale reprezentis la publikan opinion; tiom 
pli senpova estos tria Dumo, konservativa 
kaj antireformista per sia deveno kaj per 
siaj elementoj.

M. K.

St-Peterburgo, novembro 1907.

En mia lasta letero mi skribis ke laŭ 
leĝo de I’« 3-a Junio », en Dumo Ia plej 
granda parto de Tdeputatoj estos en „ deks- 
trumo“ - La rezultatoj deriegonun aperis 
kaj ili superis eĉ tion, kion atendis la re
gistaro. El deputataro, kies nombro 
estas 442 ni havas 88 el „ Unuigo de la 
rusa popolo „ t. e. ni havos 83 da PuriS- 
keviĉoj, kvatikvam, mi devas aldoni, ke eĉ 
ĉi tiuj sinjoroj nelonge kriegintaj „ for la 
abom;na konstitucio11, mem diras, ke 
ili estas... konstituciemaj!!! Sed la societo 
rusa malkonfide aŭdas tiajn vortojn, ĉar 

i memoras pri ilia agado ĉn dua Dumo, 
ie, krom krioj kaj skandaloj ni vidis 

nenian laboran rezultaton. La alia, grand
nombre kreskinta partio estas ., unuigo 
de 1’17 oktobro “ aŭ kiel oni diras ironie- 
partio de Plasta registara komuniko I Gi 
estas laŭ iliaj vorloj liberemo-konstitu- 
cieina, sed gia konstitucieco estas tre 
stranga, ĉar ili alifoje agadas ne nur 
kun dekstroj, sed eĉ kun „ unuigo de 
Trusa popolo “. Ankaŭ, por subteni sian 
influon, kiel konstituciemaj deputatoj ili 
deziras ankaŭ agadi kun „ kadoj", kiuj 
ne dezirante subite perdi sian autoritaton 
estas preskaŭ konsentaj. La ..oktobranoj11 
komprenas kiajn devojn ili havos en 3?-a 
Duma kaj tiu ĉi okazo donis la eblecon 
diri sekvantajn vortojn en festeno de ok
tobranoj en restoracio ,, Slavjanskij Bazar1- 
kie estis la kunsidoj de niaj landajestroj. 
Tiujn ĉi vortojn diris la Moskva deputato 
fama juristo S-ro Plevako (oktobranoj: 
„ Ni revenos post 5 jaroj aŭ kun Sildo aŭ 
sur ĝi, kiel turmentitoj pro libereco. Ni 
celados do ne nur al gi, sed ankaŭ al Ia 
vero kaj kiam ni revenos — vi diros — 
de nun Rusujo estas libera I La pro
gresemaj gazetoj priparolante tiun ĉi 
toston rimarkas ke la fundamentoj de la 
libereco estas tiaj simplaj, ke, anstataŭ de
Si jaroj, oni povos preni gin dum unu kun
sido de Duma! „ Sed “ aldonas senpartia 
gazeto „ Russ11 (Rusujo) ĉu ni devas ser- 
cere jugi Ia parolojn inter rostajo kaj bon 
gusta kukajo!“ Malgraŭ tio la partio espe
ras fruktodone labori en Dumo, kvankam 
gi ne havas plimultecon da voĉoj (gis llo) 
ĉar la „ dekstroj “ kalkulas sin ĉirkaŭ 170. 
La „ maldekstroj “ eslas nur en nombro 
85 kaj Ia ..kadoj11 (kune kun polujanoj, 
pacrenoviganoj havas nur ĝis 400. Sekve 
kiel oni vidas la oktobranoj devas unuigi 
aŭ kun .,dekstraj11 aŭ kun „ kadoj-1. La 
estonteco montros al ni kian vojon ili pre
nos la bonan aŭ malbonan. La sekvanta 
partio, malvenkita estas partio de „ kadoj11. 
La anoj de gi ne perdis la kuracon kaj 
nelonge faris en Finlando (Ilelsingfors) 
sian antaŭduman kunvenon. La partio 
delonge enhavis du fluojn : dekstran kaj 
maldekstran kaj dum tiu ĉi kunveno ili 
estis precize videblaj, ĉar kelkaj tre mal
multaj guberniaj delegatoj ne aprobis la 
agadon de Centra komitato. Sed pro ilia 
malmulteco la kunveno en sia plej granda 
nombro prenis Ia rezolucion, aprobantan la 
agadon de Centra komitato. Krome, eslis 
akceptita alia proponita de deputato Milll- 
kov rezolucio en kiu estas Ia tiaj notetoj 
ke unu el membroj de kunveno sendis al 
konata oktobrano telegramon jenan ; „ La 
dekstra influo venkis. Mi gratulas sekve 
ni kredeble vidos „ edzigon1* de „ kadoj11 
kaj „ oktobranoj 1‘. Povas estis (en Rusujo 
ĉio povas esti I) ke neoficiale eĉ la „ unui
go de rusa popolo “ eniros en tiun ĉi „  fe
lta n  unuigon11 en rolo de „ amiko de 
T fam ilio!N un mi diros kelkajn vortojn 
pri la elektado de deputatoj kaj pri ili 
mem, La antaŭelektada agitado estis tre 
malforta en Peterburgo, ĉar oktobranoj 
kaj pli dekstraj ne donis la monon por 
propagando: la „kadoj“ aliparte ne estis lege 
rajtigitaj, sed malgraŭ tiu ĉi okazo ili 
provis disdoni la alvokojn. En aliaj urboj 
ekz en Moskvo, la nuna deputato S-ro 
Guĉkov (urbestro), prezidanto de oktobra
noj dungadis la automobilojn por veturigi 
la oktbbranojn en lokojn de balotado. En 
Kiev, laŭ sciigo de gazeto „ Kieva penso11 
la unuigo de rusa popolo tre multenombra 
en la urbo, presis la nomojn de progrese
maj deputatoj, sed kun intencaj eraroj, 
kiuj nuligis la bultenon. En Riga la de
putato, Predekaln estis arestita, sed 
liberigita ktp multefoje. Pri deputatoj de 
1° 8 Duma mi povas diri ke en sia dekstra, 
parto gi estas tre interesa : ekzemple bon
volu vidi kiajn deputatojn elektis la urba
noj de Minsk : S-ro Smidt (eks-mara ofi
ciro) estissub jugo pro kulpigo en regna per

fido (vendis la planojn de Tfortikaj). 
Tiun ĉi deputalon ne deziras eĉ dekstraj, 
petante lin pravigi sian reputacion. Alia 
deputato generalo eks-gendarmo kaj tria 
oficisto. Kaj se ni prenos la nomaron ni 
vidos ke el membroj de Duma multaj estas 
grandrangaj oficistoj. La vilaganoj estas en 
malgranda kvanto kaj ekzistas inter ili 
liaj, tiel ekzemple la eks-gendarmo kiu 
servis en tiu ofico lo jarojn. Al mi Sajnas 
ke por unua fojo estas sufiĉe, karaj le
gantoj, ĉar eĉ la plej fortaj el vi timos kaj ne 
legos miajn aliajn, proksimajn koresponda- 
joj kiujn mi sendos gustatempe.

Senpartiulo.

U n u i g i t a j  M im o j

Seattle, novembro 1907._

Iu sinjoro kiu logas en Massachusetls, 
unu el Ia plej orientaj Statoj amerikaj, en 
Ia 16a n0 de Esperanto, plendas ke mia 
artikolo pri ekonomiaj kaj politikaj kondi
ĉoj de nia lando ne estas veraj, Laŭli,San- 
Francisco ne rajtas reprezenti amerikajn 
urbojn, en kies plimulto la legoj estas 
obeataj, ĉio estas honeste kondukata, 
neniu malsatas kaj laboristoj, se ili tion 
deziras, povas atingi ne nur komforton 
sed eĉ riĉeĉon. Plie, Ii frapas la okciden
ton, dirante, proksimume ke ni ne estas 
pli ol duone civilizitaj. Li asertas ke malpli 
ol en ia alia lando ni estimas Ia mallabore
mulon, kaj pli malofte metas panon en la 
busojn de tiaj, ktp, ktp. Nu, la legantoj 
de „ Esperanto11 certe ne deziras malve
rojn pri kondiĉoj amerikaj kaj la redakcio 
nepre jetus en la korbon iajn artikolojn, 
se ĝi havus ian kanzon kredi ke mi aŭ ia 
korespondanto verkas iajn.

Sed, ĉar la dirita persono kulpigas min 
je malvereco antaŭ la tuta legantaro, ne
cesas ke mi respondu kaj pruvu ke mi 
diris nur Ia veron, se Ia jurnalo tion 
permesas.

Unue, mi certigas ke ia opinio depen
das tute de la vidpunkto, Por la riĉeguloj 
kiuj riĉigas per la laboristaj Usono estas 
ja bonega lando. Nenie sur la terglobo la 
trustoj jam atingis tiom da kresko kiom en 
Usono; nenie ekstere ekzistas tiom da ri
ĉeguloj kaj nenie aliloke ili havas tiom da 
potenco; nur en Usono la riĉuloj povas 
tute malzorgi pri la rajtoj de la popolo ĉar 
nur tie ĉi tiu klaso kontrolas absolute I 
Ciajn partojn de la ekonomia kaj politika 
masino. Se la plendanto apartenas al tiu 
klaso mi ne miras pro liaj paroloj nek mi 
miras se liapartenas al tiu klasoenhavanta la 
jurnalistojn, instruitojn, komercistojn, ekle
zioj n, ktp,ĉar tiuj estas preskaŭ Ciuj kontrola
taj de la unua klaso. Sed se li apartenas al tiu 
grandega klaso de la laboristoj li nepre ne 
verkus tian plendon, escepte se li estas 
trompato au malsagulo. Mi citas kelkajn 
faktojn, ne por konvinki lin sed por sciigi 
niajn amikojn eŭropajn, kiuj, ne kompre
nante la anglan lingvon, tre malofte rice
vas persiaj jurnaloj la verajn faktojn pri la 
vivkondicoj inter la laboristaj klasoj Uso
naj. Ni prezentu kelkajn ciferojn oficialajn 
pri Ia procento de la homoj kiuj posedas 
siajn proprajn hejmojn en diversaj urboj :

New-York, 4.1; Philadelphia la tiel no
mata ., urbo el hejmoj11), 10,1; San-Fran
cisco, s5 ; St Louis, 18 ; Clevelami, 20.

Oni vidas ke la granda plimulto el Ia 
logantoj en Ciuj urboj eslas devigataj lui 
tonejojn same kiel en Europo. Antaŭ 40 
jaroj populara kanto diris ke „Onklo Sam 
estas sufiĉe riĉa por donaci al ĉiuj hej
mojn “. Tio signifas ke ni posedis sufice 
da tero por doni farmon al Ciu homo tion 
deziranta. Rigardu:

Procento efe la farmoj estrataj de luantoj:
1880 1900

Alabama...............  46 8 .....................  57.7
California............  19 8 ...................... 23 I
Delavara............  42.4 .....................  50.3
Iova..................... 23 8 .....................  34 9
Louisiana............35 2 ........................ 58
New-Jersey . . . .  24.6 .....................  36 9
New-York............165 ........................ 23 9
Ohio................... 19 3 .....................  27.5
Pensylvania . . . .  21.2..................... 26

Rimarku, ke la farmoj en Ia plej riĉaj, 
grandaj Statoj konstante pasas, pii kaj pli, 
en la manojn de la bankieroj au procenti- 
gistoj. Laŭ unu el niaj plej eminentaj kaj 
zorgaj esplorantoj, D-ro Cbarles-B. Spahr, 
en sia libro „ The Present Distribution of 
VVealtb in the United States11, li asertas 
ke :

Sep-okonoj el la familioj posedas nur unu 
okonon el la tuta riceco, l°/„dela familioj posedas 
pli multe de nacia riceco ol la aliaj 99 %  el al

25,000 personoj posedas duonon el la tuta 
riceco, kaj li finas per la diro ke se nunaj kondi
coj daŭros dum 25 jaroj, 50.000 personoj pose
dos efektive la tutan ricecon de tiu di „ lando de 
la liberaj kaj hejmo de la bravaj “.

Nun pri la salajroj de la laboristoj : laŭ 
la oficialaj raportoj de la regnestraro por

1900 la jaraj meznombraj salajroj ricevataj 
estas 487 dolarojn(Sm. 874), sed Car mul
taj ricevas plimulte, kompreneble multaj 
ricevas malplimulte. Dum la lastaj ok ja
roj ni guis periodon de tiel nomata ,. pros
pereco". pro kio en preskaŭ Ciuj Statoj 
estis laboro por la laboristoj. Sed, Cu si 
tiuj la prosperecosignifasalion ol konstantan 
okazon eluzi sian laborpovon por la ritigo 
de siaj mastroj ? Ne kredu tion. Se la 
salajroj iom altigas pro la granda postulo, 
Ciam la prezoj de Ia vivnecesaĵoj plialtigas, 
kaj ĉiam, Cie dum tia prospereco ni havas 
strikojn, strikojn „ luckouts “, akrajn bata
lojn inter la havantoj kaj la nehavantoj. 
En Colorado, Pennsylvania, minois, Utah, 
k. a. oni alvokis la militistojn, mortigas 
pafe multojn da laboristoj, bruligas iliajn 
hejmaĉojn kaj generaloj, jugistoj, guber
niestroj ekkriegas „ To Heli with the 
Constitution11 (Inferon (etu la konstitu
cion). En Ameriko la laboristoj en la gran
daj fabrikejoj orientaj (kie la kondicoj 
estas tiel bonaj, laŭ la plendanto), kutimas 
ricevi tiel malmulte ke la tuta familio, 
edzo, edzino kaj infanoj devas labori por 
gajni panon. Eu Lowell, unu el la plej 
gravaj fabrikaj urboj (en la sama Stalo 
kun mia kulpiganto, mi petas kredi), 
la kotonmuelejaj laboristoj amase strikis, 
dirante ke ili absolute ne povas vivi per 
la salajroj ricevataj. En Usono kiel aliloke, 
la vera ekzistado de ege kapitalista sis
temo postulas multe da laboristoj sen
laboraj Jam de longe oni kutimas ansta- 
taŭigi virojn per virinoj, en ĉia laboro kie 
oni povas tion fari. Sed, en la lastaj dudek 
jaroj, oni komencas anstatauigi la virinojn 
per la infanoj, fro  tio la ciferoj montras 
ku en 1900 preskaŭ du milionoj da ili 
laboras en la silk- kaj kotonfabrikejoj, 
karbminoj, magazenoj, ktp. La infanoj 
havas ses gis dekkvin jaroj kaj la laboro 
en la fabrikejoj estas tiel kruela ke la 
meznombra longeco de iliaj vivoj post la 
eniro eslas kvarjaroj. Grade en Ciu indus
trio amerika la masino anstataŭas la ho
man manon, gis la homo estos nur 
malgrandas parto. Funkcii maSinon ne 
estas ordinare forta laboro kaj virino au 
eĉ infano ellernas tion baldaŭ. Sed la ma
sino neniam lacigas kaj ĉie sin trovas la 
sistemo „ speeding up “. Mi ne scias kiel 
esprimi tiun Ci esperante, sed ĝi signifas 
rapidigi la maSinon gis la ekstrema kapa- 

I bleco de la maSinisto. Pro la terura rezul
tato de Uaj farajoj al niaj infanoj la tuta 
nacio nun kolerigas, kaj brave penas pli
bonigi siajn konadojn. Sed preskaŭ nenio 
fariĝas, ĉar la riĉuloj ĉie kontrolas Statajn 
regnestrarojn kaj malpermesas novajn 
legojn aŭ sin submetas sub iaj malnovaj. 
Homa vivo estas la plej malkara komer
cejo en la mondo. Oni kutino turnas la 
sangon do malfortaj virinoj kaj infanoj en 
profiton, same en Usono kiel en Ertropo. 
Por la profito la fervojoj Usonaj mortigis 
en la jaro 1902, 8,588 personojn kaj vun
dis (14,662. Estas pli malkare mortigi oi 
aĉeti sendangerajn aparatojn, konstruj 
bonajn vojojn, permesi al la laboristo! 
sufiĉe da ripozo, ktp. Mi povus plenigi tiun 
ĉijurnalon per la plej teruraj rakontoj pri 
la malbonajoj konstante kaj kutime farate} 
konlraŭ la laboristoj Cie en Usono se ne 
mankus la loko. Miaj ciferoj trovigas en la 
oficialaj raportoj publikigataj de la regnes
traro kaj neniu povas nei la faktojn. Eble 
kondiĉoj Usonaj ne estas pli malbonaj ol 
en Europo; tiu ĉi lando ne estas tiel mal
nova kaj okaze homo „ sin altigas gis 
komforto kaj eĉ riceco11, same kiel aliloke, 
sed permesu ke mi diru tion ĉi. Neniu 
homo iam gajnas riĉecon per sia 
propraj honestaj penadoj. La sola 
metodo akiri riĉecon estas profiti aliajn-
io malfeliĉe permesata de la lego. 
Nur necesas ke homo gajnu — ne gravas 
kiamaniere. En Usono preskaŭ Ciuj sena
tanoj reprezentas ne la Statojn kiuj elektis 
ilin, sed la diversajn trustojn. Same pri la 
Cambro da Reprezentantoj; ĉiuj estas an- 
vokatoj elektitaj per helpo de mono doni
ta de tiuj samaj trustoj. Sincere, ĉu oni 
esperas ke tiaj homoj faras ion por la 
blinda laborista klaso kiu ĉiam fideme 
elektas ilin. Konklude, unu vorto pri la 
plendo ke San-Francisco ne rajtas repre
zenti Amerikajn urbojn. Implike tio signi
fas ke San-Francisco estas pli malbona. 
Evidente mie kontraŭulo ne legas la jur
naloj n kaj havas treegan nescion pri sia 
propra lando. Ni memorigu lin mallonge. 
Dum pli ol 50 jaroj ekzistas en Ne\v-York 
granda politika klubo nomita „Tammany 
Hall “, kies sola celo estas kontroli la po
litikan maSinon por ke la anoj povu sia 
riĉigi per multegaj, multnombraj grafioj *).

') Grefti: malhonesU pri komercaj kaj politi
kaj aferoj. Mi proponas Uun vorton al la Lingva 
Komitato. Sen gi oni ne povas skribi pri ameri
kaj aferoj.



*  ESPERANTO »

Tiu klubo nun kontrolas kaj dum multaj 
iaroj kontrolis la urbon ; ĉiuj bone konas 
ke ili Stelis centmilionojn da dolaroj el la 
urba kaso. En Clncago la konsilantaro de 
longe apartenas korpe kaj anime al la 
stratveturila kaj telefona kompanioj kiuj 
kutime havigas al si tion deziratan kaj 
ekspluatas senfiese. En St-Louis oni kon
damnis kelkajn konsilan toj n je kelkaj jaroj 
de malliberejo pro grafioj. Perdo 40,000,000. 
Same en Ne\v-Orleans, pri kloaka sistemo; 
Perdo 8,000,000. En Minneapolis oni kon
damnis la urbestron je tri jaroj de malli
berejo pro grafioj per policistoj kontraŭ 
urbanoj. Li amasis multe da mono. En 
Philadelphia politikaj aferoj dum longaj 
jaroj putris pro sennombraj grafioj, 
precipe pri la urba gasfabrikejo. Tiu fii 
fine vendigis al privata kompanio, por la 
granda profito al la graftistoj. Perdo.
75,000,000. Graftistoj konstruis kapitolon 
por la Stato Traas, kiu pagis 15,000,000 
por 3,000,000 konstruajon. Dum sesmona
toj ni povus prisbribi pri tiaj grafioj kaj 
nur necesas ke mia kontraflue legu iom 
da historio por koni la faktojn.

Mi ankafi estas patriota amerika urbano, 
sed ne estas blinda, Sed mi dezigeras ini
ciati novan sistemon per kiu la laboristoj 
povas havigi al si la produktajn, kaj ne 
doni panon al tiu kiu ne volas gajni ĝin 
per siaj propraj penadoj.

Charles-E. Randall.

T u tm o n d a  K r o n ik o

SO oktobro, Romo. — Vatikano publiki
gas enciklikon kun ekskomuniko de la 
modernistoj.

SI, Hriiselo. — Mortas poeto Karolo 
Lerberghe.

5, Firenzo. — Mortas senatano princo 
Stroz/.i.

4, Sandringham (Angiujo). — Alveturo 
de la Hispanaj gereĝoj.

Svisujo. — La Svisa popolo akceptas la 
novan legon pri armeo.

S- 'liomo. —  La Senato komencas la 
jukadon de ^eksministro Nasi.

6, Berlino. — La tribunalo kondamnas 
jurnaleton Brandi pro kalumnio kontraŭ 
Kanceliero Bŭlov.

Angiujo. — Interkonsento inter la kom
panioj kaj la fervojistoj ; la striko estas 
evitata.

7, tlswjele (Angujo). — Enmarigo de la 
kolosa kirasSipo „ Superi)

8, Amsterdamo. — La Stlatministro 
Panhuis dronas apud Groninge.

Mieno. — Formado de nova ministraro.
9, Romo. —  Deputato Bertolini estas 

elektata ministro de la laboroj.
Angiujo. — Transvalo donacas al rego 

Edvardo la diamanton Cullikpm porla da 
treveno de lia naskigo.

Londono. —  Solena instalo de la nova 
urbestro Carl Bell.

10, Toskanio — Dangeraj superakvoj.
Porsmou/h. — Alveturo de imperiestro

Vilhelmo lla.
12, Vieno. Manifesto de la Ralaj studen

toj.

K r o n i k o  E s p e r a n t i s t a

La {efgrava novajo pri nia movado estas 
la jusa decido de la Delegitaro por la al
preno de lingvo helpanta. Tiu decido kiel 
oni eksciis, estas favora al Esperanto; nia 
lingvo estis principe akceptita de la komi
tato, sed ekster tio, staras kondifiaj de
mandoj pri korektoj kaj aldonoj en nia 
lingvo ; tiuj demandoj estos submetataj al 
la kompetenta aŭtoritato, tio estas al la 
Lingva komitato. Ni do ne rajtas nun fari 
komentariojn — cetere frumaturajn — 
antaŭ ol Ia diritaj proponoj estos diskuta
taj. tiom pli ke ili ne estis oficiale koniga
taj al la Esperantistaro, Oni nur rimarku, 
ke la decido de la supre aludita komitato 
estas nova grava sukceso de Esperanto, 
kiu estas Suldita ne nur al la internaj 
bonajoj de nia lingvo, sed al la jam multaj 
praktikaj provoj, kiujn la Esperantistoj 
faris per ĝi. Tio fii devas do ne haltigi nin 
en nia laboro, sed kontraŭe nin instigi al 
pluaj klopodoj, kaj tion oni fiie tre bone 
komprenis. Niaj germanaj samideanoj sin 
preparas por la malfacila organizo de la 
4» kongreso ; ili elektis Dresdenan kiel 
kongresurbon; fiiuj Esperantistoj sin an
kaŭ de nun preparu por la veturo al la 
tiujara Cefurbo de I’Esperantistaro. En tiu 
lando la batalo estas tre vigla, fiefe pro tio, 
ke Esperanto kalkulas akrajn malamikojn 
inter profesoroj, nome prof. Diels, Hrug- 
mann, Leskien, Mauthner, k. e., sed felifie

14, St-Peter burgo. Inaŭguracio de la tria 
Dumo.

A. TELI.ISI.

ESPE rtANTO  P R A K T IK A

Nova; Esperanto-Oficejoj
Esp-Oficejo. — Librairie parisienne, 4, rue 

Noailles Marseille (Francujo i.
Esp-Oficejo. — S ro Richard, konsulo, Belle

garde (Ain. Francioj.

Internacia Helpa Mono. —Ni riceviselS-ro 
Achille Tellini, nia Ilala korespondanto, regula
ron de lnternacia Pagilonŭ Helpa Mono, kiun ni 
rekomendas al la atento de niaj levantoj kaj de 
fiiuj peresperanta entreprenoj. Ni parolos pli 
detale pri tiu grava demando en venonta n8 :

1) La subskribinto jus eldonis artajn markojn 
kiuj valoras 2 spesdekojn (5 centimojn! po ciu.

2) Li disvendas tiujn markojn Iau ilia valoro, 
sed al ia mendo oni devas aldoni IO spesdekojn 
por la sendo en letero (ĝis 100 markoji afi 2 kiel 
presajo, kaj 12 aŭ 14 por la rekomendo,

3) Li resendas per poStmandato (IO sd. po IO 
sni.), aŭ de la rekomendita letero La markoj 
eslas reprenataj ankan se difektitaj, stampitaj 
de la posto aii gluitaj sur papero aŭ kartono.

4) La gazetoj, kaj la Urinoj kiuj anoncos kons
tanto, ke ili akcepias, kiel mono, la markojn de 
mi eldonitaj, ricevos la monon respondantan al 
la senditaj markoj kaj ili ne havos iajn postels- 
pezojn, Se eble, mi petas atendi fti kiam la su no 
atingos IO sm antaŭ ol fari la Sangon.

b) La personoj kiuj mendos almenaŭ 2 sm. da 
markoj, la gazetoj, la Armoj kaj la naciaj socie
toj ki'.j akceptas la malvaloran, havas rajton 
vofidoni por la elektado de p>ovizora konsilan
taro rilata al praktika helpa mono. Samtempe 
oni decidos al kiu mi devos liveri la monon por 
ke la kaj oni eldonos markojn de alia valoro.

6) La mono korespondanta al la markoj ne 
resenditaj per la Sango en nacian monon au en 
en aliajn markojn, estos dedicita al eldono de 
esperantajoj.

/liuto Tellini, S  Rocco Vdine (Italujo)
Esper. Oficejo de Beaune, Centra Tenejo en 

Francujo.

Servo de tradukado. — Ni parolis en

sekcio de la Pariza grupo rilate al la organizi 
tradukisto en tuta Francujo. La klubo Esp.

jenan loteron al 
fiiuj regionaj Jurnaloj :

< Dezirante utiligi Esperanton al fiiuj komercis
toj, la fiefaj Francaj societoj Esperantistaj jus

Pariza grupo, servadon por la tradukado de la 
leteroj kaj dola cii kuleroj komercaj. La Esp. 
Reinda klubo (i2, place Amelie Doublie) prenis 
sur sin tiun servadon por la departementoj 
Aisne, Ardennes, Marne, kaj Meuse. La komer
cistoj de tiuj kvar departementoj povas do do 
nuu sin turni al la dinta klubo por tradukigi el 
Esperanto francenaŭ el franka Esperante» siajn 
leterojn kaj cirkulerojn; tiuj dokumentoj estos 
resendataj al ili kiel eble plei baldaŭ. Tiu laboro 
estas senpaga ; oni nur aldonu 5» cent. post
nuke por la korespondaj elspezoj... n 

Estas dezirinde, de en Cin; regionoj kaj en 
fiiuj landoj organizio tia organizo la tradukis
tara. kiu povas fari gravajn servojn al la komer
cistoj, kiuj deziras uzi Esperanton.

gi kalkulas ankan amikojn inter la plej 
gravaj scienculoj, kaj la batalado estas do 
tute egala, ne pri la valoro de 1’argumen- 
toj, sed pri la eminenteco de la batalantoj. 
Cetere la Germanaj jurnaloj sin montras 
pli kaj pli favoraj al nia afero; kelkaj el ili 
dedifias konstantan rubrikon al Esperanto 
kaj eie diversaj eldonistoj aperas bonegaj 
propagandaj broSuroj, plej bonaj respon
doj al la atakoj de S-roj universitatanoj; 
resume, tre grande vivo kaj seriozeco es
tas la karakterizoj de la movado Esperan
tista en la kongresa lando.

En Hungario, la malnova gazeto t Es
peranto b transformigis en nova alloga 
« Verda Standarto o, kin informas nin, 
ke la Hungara movado staras sur tre bona 
vojo. La Bohemaj Esperantistoj klopodas 
por organizi t  Esperantistan Union » por 
alcentrigi la propagandon kaj en Bulga
rujo la tieaj samideanoj kongrese kunvenis 
kaj starigis centran organizejon kun ofi
ciala organo. En Polujo, oni ankaŭ konsta
tas Satindajn progresojn de Esperanto ; la 
organo de niaj Polaj amikoj t  Pola Espe
rantisto i estas tre bone redaktita kaj en
havas interesajn verkajojn. Tute konten
tigaj novajoj el Angiujo kaj el angloling
vaj landoj, kie la kongreso efikigis fortan 
antaŭenpuSon; la nombro de la Anglaj 
grupoj atingas pli ol cent; en Irlando 
fondigis t  Irlanda Esperantista Asocio », 
novaj grupoj kreigas en tiu < verda > 
insulo. Ni jus aludis pri la kongreso ; ni 
ne forgesu citi la belan financan rezultaton

KONSULAJ INFORMOJ

Beaune (Francujo). — Komunikejo de la 
Kspcr.-iiiio-OIicejo.

La dimancon IO»" de novembro, okazis la «iu
jara au kcia vendo de la famaj vinoj de Li Hospi
talo de Beaune. Kiel kutime multaj francaj kai 
fremd 'j vinnegocisto!, botelaj restoraci mastroj 
kaj vinsatantoj Ceestis. Ni citos el ili: la firmon
F. Potin. la faman restoracimastron Marguerv, 
el Parizo; U Armojn Ro-enheiin. J. Lyons kaj 
Kio el Londono Kompreneble la vinaj Armoj do 
Beaune kaj Cirkauajo provizis sian kelon je tiuj 
tutmondaj famaj produktoj. Ni citos en Beaune: 
la Armon P. Bouchard et Ais, S-ron Chevillot, 
mastron de la hotelo de la Poste, la firmon Char
ton ; ia Armon Guichard- Potheret el Chŭlon-s-S.;
S ron Georges, mastron de la hotelo de la Clo
che, el Dijon, k. t. p. La plej grandan prezon 
atingis la rikoltajn nomata • Chancelier Nicolas- 
Robin • kiu estis vendata po 15t.0 fr. (050 sm) por 
456 litroj

Por ciuj informoj pri la vina komerco en nia 
regiono, skribu al Esperanto-oficejo en Beaune 
(C6te d’0r), kiu donos ilin kiel eblo plej gus.e 
kaj rapide.

= r
A N O N C E T O J

Kosto. 8 spesdekoj (20 centimoj, 2 pen
coj, IO pfenigoj) por fiiu linio.

Rabato de 25 °/0 por 6 enpresoj.
Niaj abonantoj rajtos enpresigi Simiojn 

unufoje senpage.
Oni sendu al ni la anoncetojn antaŭ la 

5 kaj 20 de fiiu monato, aldonante la mo
non. PoStmarkoj estas akceptataj. Oni 
skribu plej legeble.

London (Angiujo). -  H. T. Bailev, 31, Ca- 
versham Road, Kenlish Town, deziras aceli :

MiuiMena Esperanlisto Ciu Grupo kiu eldonos 
novan gazeton estas petata sendi sciigon. NE  
deziras interSanĝi postkartojn ilus.

Davos-Platz (Svisujo). — F-ino Herzog, ling
voinstruistino, volonte kaj danke akceptus mal
novajn Esp. junulojn el fiiuj landoj kiel propa
gandilojn kaj ciam estas preta por doni kiajn ajn 
informojn pri Davos kiel kuracejo kaj sportloko ; 
plue invitas fiiujn gesamideanojn, kiuj vizitos 
Davos’on partopreni en la internaciaj kunvenoj de 
la Esperantista societo. Adreso : Zur Heima! apud 
postoficejo, Davos- Plati.

Baiel (Svisujo). — S-ro A. Bader, Froben- 
s(rasse 56, deziras korespondi letere kun finlan
daj samideanoj por interSanĝi postmarkojn. 
Ciam respondos.

Blois (Francujo) — S-ro kaj S-ino Raoul Oury, 
olonte korespondos kun samideanaj geedzoj, 

celante intersango!! de ideoj, reciprokan simpa-

St-Polten (Aŭstrujo) — S-ro Karlo Fuchs, 38 
Wienerslrasso, deziras korespondadi kun ciulan
daj gesamideanoj per memfaritaj fotografajoj 
prezentante personojn kaj belajn pejzagojn.

kiun ĝi liveris: gi postelasis profiton de
8.000 spesmiloj; la triono estis transdo
nita al la Centra Oficejo por malaperigi la 
deficiton dela du antauaj kongresoj, trio
no estis donita por la fondigo de speciala 
kongresa kaso kaj triono al la Brite Aso
cio, Jen bonega rezultato, kiun ni Suldas al 
la imitinda ordemeco kaj zorgemeco de la 
organizintoj.

Inter la novaj libroj, ni citu la duan 
volumon de la bela Faraono, tradukita de 
Kabe, pri kies 4a volumo ni jam parolis, 
lernolibron de la stenografio Gabe!sberqer, 
de G. Christoffel, bonajn germanajn bro
Suroj n Die \Veltsprache Beioegung kaj 
Die Grundgeselz des Esperanto, hispanan 
lernolibron Dace Lecciones del Esperanto, 
duan eldonon de 1’bonega Esperanto-Ma
nuel, tradukon de la fama Antipatriotismo 
de Gustave Herve., eldonitan de Paco-Libe- 
reco, k. t. p.

Fine la decido de la Delegitaro por la 
alpreno de lingvo internacir kaj ĝia sinte
nado rilate, al Esperanto elvokis diversajn 
akrajn pli malpli aprobindajn kaj certe tro 
fruajn atakojn de kelkaj el niaj kunfratoj 
de la „ dekstruma “ flanko „ Paris-Espe- 
ranto“ kaj „Lingvointernacia“ (nov. 1907), 
kaj de la „ maldekstruma reformista 
flanko", tute malsaman opinion de „Belga 
Sonorilo“ (okt. 1907). Ni atendu aliajn...

A. R.

Zurich (Svisujo). — Samideana Germana ju
nulo, dudekjara, serŭas por tuj dungadon en 
oficejo, komercejo, k. t. p. por perfektigi sin pri 
la Franca lingvo Sun okupata fie advokata 
oAcejo, en Zurilio Rapideco en Germana steno
grafio kaj skribmaŝino, konoj pri librotenado, 
paroletas la Francan lingvon Bonaj atestoj kaj 
malaltaj kondroj. Skribi al Karlo Sicilie, Bahnhof- 
str 106, Zurilio.

Rotterdamo (Holando;. — S-ro G. Allard, 
direktoro de Granda Hotelo noomano, Hoofsieeg
12  22, deziras korespondi kun alilandanoj.

deziras intersan,'! postkartojn kun Esperantistoj 
de la tuta mondo, esceptinte Francojn; ciam 
respondos.

Douai i Francujo) — S ro Henri Coppin,3, rue 
Francois-Cuvelle, deziras korespondad per ilus
tritaj poStkartoj kun esperantistoj el ciuj landoj.

belan kolekton da 13 ilustrita 
ca- t U esperantistaj de Beaune; tiu karte 
afrankata sur la flanko vidaja.

Goole (YO'kshire-Angiujo) — S-ro Molla/ 
Custon House, deziras intersan;! postajn Ka 
Askalajn markojn; nepre respondos.

Esperanto-Eldoaejo. — Karl Jos!, FrOh- 
lichsir, 40 Zurich V-(Svisujo). Al eiuj geespe: 
peran!istoj, estas rekomendataj la jenaj broSuroj -

Esperantista Kantaro. 13 kanloj originalaj aŭ 
esperantitaj por 4 vocoj miksitaj, kolektitaj de 
Kaji Josi Prezo : I fr. (40 Sd).

Memorajo de la dua Universala Kongreso de 
de Esperanto, de K. Jost (unua broSuro antial- 
kohola) 20 con! (8 Sd).

Lehrbruch der Esperanto Sprache, de 
A NOtzli. fr. I (40 Sd).

La Kaprino de S-ro Seguin, tradukis A. Ver
sto. 15 cent (6 Sd).

Propagandaj po&tkartoj, 100 ekzempl. po 
fr. 1,50 >60 Sd).

Postulu la suprajn verkojn de via libristo aŭ 
rekte de la eldonisto. Al societoj esperantistaj, 
favoraj prezoj.

Douai (Francujo). 
rue Francois Cuvelle. 
Iustilaj poStkartoj k

S-ro Henri Coppin, 3- 
airas korespondadi peri,
i esperantistoj el eiuj

Amsterda!!! (Holando). =  S-ro S. de Vries, 
Zauriergraclit, 108, flziognomiisto, redaktoro de 
la rubriko Grafologio de la plej eminentaj 
holandaj gazeloj, prijugas la karakteron laa 
portreto kaj manskribo. Simplaj prijugoj 3 fr. 
(1.20 sm); delalaj prijuĝoj 6  fr . (2 40 sm)

Sor&ze (Tarn. Francujo) — s-ro Cau, kolom
bopo. vendas vojaĝkoiombojn, raso Verviers, 
koio de nesto : 2 fr. 50 (I sm) po paro Maljuna, 
gekolomboj : 6 fr (2.40 sm.) po paro ; aŭ inter) 
Sangas por fotogramo au pligrandiga fologiafllo-

Sabadel (Barcelona. Hispanujo). — S-ro Ho
bie!, komercisio, plaoo St-Roch I, deziras inler- 
ŝangi ilustritajn postkartojn kun fremduloj.

Sabadell (Barcelona Hispanujo). — S-ro J Fer
rea muzikisto, Str. Paces 61, deziras interSanĝi 
'ilustritajn postkartojn kun fremdaj samideanoj.

Restoracio “A 1’Esperanto,,
80, RUE MAZARINE -  PARIS 6«

Oni parolas en E peranto. La geesperantistoj 
trapasantaj Parizon povas de nun mangi en 
esperanta resto' aci'', kie ili trovos afablan bon
venon kaj bonegajn mangajojn je moderaj 
prezoj.

KARTOJ
KRISTNASKAJ

KAJ

NOVJARAJ
PRESITAJ ESPERANTISTOJ, 
ESPERANTE MENDU TUJ.

POSTULU SPECIMENOJN AL

W-SPEAIGHT & SONS Presistoj ^

98 et 99, Pett#r, London, E. O. (Angiujo)

LhKUtij ili Instante hl *>11 ■>•••
Lau privilegio

J. & J. C O L M A N

MANUFAKTURISTOJ DE

M U ST A R D O , A M E LO , B LU IG A ĴO  

BR IT A  R IZ F A R U N O

108, CANNON STREET, LONDON , 
kaj OARROV VORKS, N0BWI0H (Anglolando)



Por la nuna momento

La jenaj meditinda} linioj estas cititaj el la 
bonega kaj fame konata brostiro : Esenco kaj 
estonteco de la ideo de Lingvo intemacia ver
kita de Unuel -  pseudonimo kiu kasas la plej 
malnovan kaj de la tula Esperantistaro la plej 
respektatan Esperantiston...

...La tuta demando pri la estonteco de 
la lingvo internacia alkondukas nur al 
tio, fu f speranto estos akceptita sensange 
en gia nuna formo, aŭ en ĝi estos faritaj 
iam iaj Sangoj I Sed tiu ĉi demando por 
la esperantistoj havas jam nenian signifon ; 
ili protestas nur kontraŭ tio, se apartaj 
personoj volas Sangi Esperanto laŭ sia 
bontrovo; sedseiamaŭtoritata kongreso aŭ 
akademio decidos fari en la lingvo tiajn 
aŭ aliajn Sangojn, la esperantistoj akceptos 
tion fi kun plezuro kaj nenion perdos de 
tio ti ; ili ne bezonos jam de la komenco 
ellerni ian novan malfacilan lingvon, sed 
ili bezonos nur oferi unu aŭ kelkajn ta
gojn por la ellerno de tiuj Sangoj, en la 
lingvo, kiuj estos faritaj, kaj la afero estos 
finita.

La esperantistoj tute ne pretendas, ke 
ilia lingvo prezentas ion tiom perfektan, 
ke nenio pli alta jam povus ekzisti. Kon
traŭe : kiam efektivigos aŭtoritata kongre
so, pri kiu oni scios, ke gia decido havos 
forton por la mondo, la esperantistoj mem 
proponos al gi difini komitaton, kiu oku- ( 
pus sin je la trarigardo de la lingvo kaj 
farus en gi «iujn utilajn plibonigojn, se 
eĉ por tio «i oni devus Sangi la lingvon 
ĝis plena nerekonebleco; sea ĉar ekzistas 

'nenia eblo antaŭvidi, ĉu tiu ĉi laboro en
tute sukcesos al la komitato, ĉu gi ne 
daŭros senfinan serion da jaroj, ĉu gi en 
konsenteco estos alkondukita al feliĉa fino 
kaj ĉu la finita laboro en la prakliko mon
trigos tute taŭga, sekve kompreneble estus 
tre malsage kaj ne pai doneble de la flanko , 
de la komitato, se gi pro la problema es- 
tontaĵo rifuzus la faktan kaj en ĉiuj rilatoj 
finitan kaj elprovitan nunajon ; sekve se 
eĉ la kongreso venus al la konkludo, ke 
estas bona, gi povus decidi nur la jenon ; 
akcepti dume la lingvon Esperanto en gia 
nuna forma kaj paralele kun tio ĉi difini 
komitaton, kiu okupus sin je la perfektigo 
de tiu ĉi lingvo aŭ je la kreo de ia nova 
lingvo pli ideala ; kaj nur tiam, kiam kun 
la tempo montrigus, ke la laborado de la 
komitato estas feliĉe alkondukita al fino 
kaj post multaj provoj montrigis tuta taŭ
ga, nur tiam oni povis anonci, ke la nuna 
formo de la lingvo internacia estas eksi
gata Vaj anstataŭ gi eniras en la vivon la 
formo nova. Ciu prudenta homo konsen
tos, ke la kongreso povas agi nur tiel kaj 
ne alie. Sekve se ni eĉ supozos, ke fina 
lingvo de la estontoj generacioj estos ne 
Esperanto, sed ia alia ankoraŭ ellaborota 
lingvo, en ĉia okazo la vojo al tiu lingvo 
nepre devas konduki tra Esperanto.

FELIETONO DE ” ESPERANTO “ 5

L A  S A B L A  H O M O
el B. T. A. HOFFMANN

(trad. A. R.)

Nun venis la momento por konigi al vi 
la misteran vivon de 1’studento Nathanael. 
Poste, vi eble kredos, kara leganto, ke 
nenio estas pli mirinda ol la okazajoj de 
la reala vivo.

Kelkan tempon post la morto de la patro 
de Natanael. Lothar kaj Klara, infanoj de 
malproksima Jus mortinta parenco, estis 
adoptitaj de la patrino de Nathanael kaj 
ekloĝisensia domo. Klara kaj Nathanael 
baldaŭ interligigis per tia fortika amo, 
kontraŭ kiu neniu homo en la mondo po
vas batali ; ili estis jam gefianĉoj kiam 
Nathanael devis forlasi la urbon kaj iri al 1 
Gretthingen por fini siajn studojn. Tie, li 
estis, laŭ sia lasta letero, kaj sekvis kur
sojn ĉe la fama fizika profesoro Spalanzani.

Klara ne eslis per si mem tre bela. Ta
men Sia staturo estis gracia kaj pentristo 
povus riproĉi Sin, nur pro tio, ke Sia Sul
tro kaj Sia brusto ne* estis sufiĉe mature 
formitaj, sed Sia hararo estis mirinda kaj 
radiis per brilantaj koloroj. Delikata rideto 
aperis sur Siaj rugaj lipoj, kaj Sia vigla 
spirito farigis tre gaja kaj iom mokema, 
kiam Si aŭdis la fantaziajn, kiuj logis en 
la malluma cerbo de Sia lianĉo. Dankal 
sia ĉarma karaktero, ŝi sukcesis distri 
Nathanael dum la unuaj tagoj de lia res

tado, sed tio ĉi ne longe daŭris. Nathanael 
estis prava, dirante ke la vizago de la ma
laminda Coppelius estas profunde enradi
kigita en lia vivo. Post tiu mallonga dis
trejo, li denove montris sin malgoja kaj 
revema : li farigis tiel stranga, ke oni ape
naŭ povis lin rekoni. La tuta vivo reala 
estis por li kvazaŭ songo, kaj ĉio, kio ba
talis en lia deliranta fantazio, estis lia 
konstanta priokupo. Klara energie kon
traŭ batalis tiajn mistikajn revajojn. Iam, 
kiam Nathanael certigis, ke Coppelius 
estas la enkorpigo de 1’malbona principo, 
kiu volas detrui la feliĉecon de lia vivo, 
Klara farigis serioza kaj diris : jes, Natha
nael I ci estas prava. Coppelius estas la en
korpigo de 1’malbona principo; li pOiFas 
fari terurecojn, kiel demono, sed nur se 
vi ne forpelas lin el via penso. Tiel longe 
kiam ci kredos al li, li estos potenca ; el 
cia kredo konsistas lia forto. Nathanael 
estis kolerigita de tiaj respondoj, kiuj 
montris, ke Klara konsideras la ekziston

1 de l’malbeninda demono kiel rezulton de 
lia interna fantazio.

Nathanael estis lerta por la verkado de 
versaloj kaj rakontoj, kaj antaŭe Si ilin 
plezure aŭdis, sed nun liaj verkajoj farigis 
pli kaj pli mallumaj, ne kompreneblaj 
kaj senformaj, tiel ke ŝi aŭdis ilin kun 
tedo kaj enuo, kaj tion li mem tre klare 
sentis. Lin iom post iom tedis kaj forlogis 
la malvarma proza spirito de Klara, kiu 
malgraŭ ĉio ne povis venki la ĉagrenon, 
kiun elvokis en ŝi la mistikemeco de Sia 
fianko. Kompreneble. Coppelius ĉiam aperis 
en liaj verkajoj, kaj fine venis al li la ideo, 
ke Coppelius, detruanto de lia feliĉeco, 
povas estis la temo de poemo. Li repre

zentis sin kun Klara en fidela reciproka 
amo, sed, kvazaŭ nigra pungo tiam enSo- 
vis sin en ilian vivon kaj disŝiris iliajn 
fojojn. Kiam ili aperis ĉe la altaro, aperis 
la terura Coppelius, kaj tusis la dolĉajn 
okulojn de Klara, kiuj eksaltis al la brusto 
de Nathanael kiel brulantaj fajrejoj. Cop
pelius premis,lin kaj jetis en flamantan 
fajrorondon. Poste venis uragano kiu liti 
forportis en Saturninajn marondojn bata
lantajn kiel gigantoj, sed tra tiu timiga 
uragano, li aŭdis la voĉon de Klara : 
Cu efne povas min vidi I  Coppelius cin 
trompis, ne miaj okuloj brulis en via 
brusto, sed gutoj de sango el cia propra 
koro. Mi havas miajn okulojn, jen vidu ! “ 
Nathanael rigardis en la okuloj de Klara, 
sed lin rigardis la Morto mem kun la oku
loj de. lia amatino..

Unu tagon, Nathanael kaj Klara sidis en 
la gardeno; Klara estis tre gaja, Oai- jam 
de tri tagoj Sia fianĉo jam ne estis prioku
pita de siaj revajoj. Nrthanael parolis tiel 
vive kaj goje pri diversaj aferoj, ke Si diris : 
„ Nun, mi posedas cin denove; vidu kiel 
mi forpelis la malamindan Coppelius I “ 
Tiam Nathanael eligis el sia poso la foliojn 
de sia poemo kaj eklegis. Klara, antaŭvi- 
dante ion enuan, kiel kutime, komencis 
trankvile triki, sed, ĉar la rakonto farigis 
pli kaj pli malluma, ŝi ellasis la trikajon 
kaj fikse rigardis al liaj okuloj. Dum Ii 
legadis, liaj vangoj farigis pli rugaj, lar
moj ekfluis el liaj okuloj, kaj li falis en 
profundan eksciigon. Li prenis la manon 
de Klara kaj sopiris maldolĉe: o Ila! Klara! 
Klara I ». Klara premis sin al sia brusto, 
kaj, mallaute, sed serioze diris al Natha
nael : « Mia kara Nathanael, jetu tiun sen-

E K Z E R C E J O J

En Esperantisto Hotelo

Mi venas al via hotelo ĉar oni donis al ini 
vian adreson,en la Esperanto-oficejo. Hi estas, 
fremda Esperantisto.

— Sinjora, estus bonvena; ni ('■iam estas kon
tentaj akcepti Esperantistojn. Bonvolu eniri la 
salonon kaj ensk' ibi vian nomon sur la kajero 
de vojagantoj. Ne forgesu ankaŭ skribi ĝin sur 
la kajero de la trapasantaj Esperantjstoj!

— Mi deziras unu konfortan ('amblon kun 
pensio. Mi restos tie Ci dum kelkaj tagoj.

— Ni havas tre konfortan ĉambron surla unua 
etago.

— Kiom kostas la dirita Cambro po tago ?
— Tiu Cambro kim tri mangoj kostas 2 spes

milojn kaj duonon en Cui tago
Por la Esperantistoj ni faras rabaton da IO «o-
— Mi dankas vin ! Mi do prenos tiun Cambron ; 

bonvolu suprensendi miajn pakajojn Mi havas 
ankaŭ unu valizon en la stacidomo; volu ĝin 
alportigi.

— liona afero, sinjoro! Mi legas sur tiu fii 
kajero, ke estas nun en via hotelo du samidea
noj. Vi bonvolu prezenti min al ili kaj doni al mi 
lokon Ce la komuna tablo, se mi ne genos tiujn 
sinjoron.

— Volonte, sinjoro. Mi jam vidis kelkafoje ilin 
en mia hotelo; ili estos certe kontentaj konatigi 
kun vi. Atendante la vespermangon, vi trovos 
Ci tie esperantajn revuojn kaj jurnalojn en tiu 
speciala koverto.

Traduko.

Laboro de la ligno.
La arboj estas la plej noblaj inter la vegetajoj, 

llia ligno utilas en multaj okazoj, kiel la kons
truado de domoj, 'a lignaj- kaj meblofarado, 
ankan miloj da aliaj uzoj. Unue, la arboj estas 
faligataj per hakiloj kaj aliaj iloj, aŭ segataj 
mekanike. Pi ste, la laboristoj transas la brancojn 
dikajn kaj maldikajn, kaj foriga* la Selon. Tiam, 
la arbo estas, per ronda segilo, traigata jo tabu
legoj kaj tabuloj de diversaj dikecoj Ekzistas 
multaj specaj de ligno, sedla plej uzataj estas 
la kverko, la frakseno, la abio, la pinio, la fago 
kaj la juglandujo. Tiuj lignoj estas precipe uzataj 
por fari tablojn, segojn, litojn kai meblojn de 
Ciuj specoj La Selo de kelkaj arboj, ekzemple do 
kverko, no estas forjetata au bruligata, sed kon
servata kun zorgo por tani la felojn. La abio 
estas speciale uzata por la plankoj kaj la traboj. 
La ordinara pinio, kiam gi estas segita je tabuloj 
maldikaj, estas generale nomata blanka ligno, el 
kiu la lignajisto faras skatolojn, pakkestojn kaj 
eC meblojn malkarajn. La kverko, la juglandujo, 
la pinio, la mahagono kaj la palisandro estas 
rezervataj por la luksaj mebloj.

(El Cours Commerciale

Anekdoto

La /eliteco. — Rica negocisto, akirinte belan 
gardenon, skribigis super la pordo la vortojn 
sekvantajn : Tiu gardeno estos donacata al tiu, 
kiu povos pruvige li estas vere komenta. Tagon, 
pasis antaŭ ia gardeno iu nekonato, kiu deman
dis. Cu li estas la mastro: — t Jes, sinjoro, kion 
vi deziras ? ■ — - Mi deziras okupi tiun garde
non. Car neniu povas certigi, ke li estas pli 
kontenta ol mi » — « Sinjoro, respondis la nego
cisto, vi tute eraras, Car se vi estus tiel plene 
kontenta, vi ne dezirus posedi mian gardenon ».

ES P E R A N T A  L IT E R U T U R O
Niaj poetoj.

En ĉiu lingvo J a  poeziaj produktajoj 
ĉiam an tadas la’ prozajn verkojn ; en 
Esperanto kiel en ĉiuj aliaj idiomoj, tiu ĉi 
fakto estas konstatebla. La unua verko 
pri Esperanto enhavis du poeziojn de D-ro 
Zamenhof, la Espero kaj llo I mia kor... 
La unua versajo farigis la himno de Espe
ranto, la viviga kanto de la unuaj pioni
roj de nia afero. Poste, nia majstro verkis 
aliajn flamajn versaĵojn, per kiuj li revigli
gas la tiamajn batalantojn, montrante al 
ili la noblecon de ilia celado., l-a Vojo, Al 
la Fratoj, estas klasikaj pecoj, kiujn devas 
koni ĉiuj Esperantistoj; al ili oni aldonu la 
profundsentan Sur la Kampo, for de Ignorulo 
kaj la altinspiran Prego sub la verdo 
standardo. Krom originaloj, D-ro Zamĉh- 
hof faris mirindajn tradukojn el diversaj 
poetoj, ĉefe el Deine, kiuj estas rimarkin
daj pro simpleco kaj harmonio malfacile 
atingeblaj de la aliaj autoroj Sed la cef
verko de nia tuta poezia gisnuna literaturo 
estas la traduko de Hamleto. Tiu senkom
para laboro pruvis la mirindan flekseble
con kaj precizecon de nia lingvo, kiel tra
dukilo de la naciaj ĉefverkoj, kaj gi restos 
la plej bona stila modelo, al kiu sin tur
nos ĉiuj Esperantistoj por akiri gustan 
ideon pri la spirito de nia lingvo. Analizi 
kaj kritiki tiun gravan flankon de la verko 
de nia majstro estus laboro, kiu multe pre
terpasus la spacon de tiu simpla citado. 
Cetere, al kio utilas Ia kritikado de genia 
verko; oni simple admiru kaj akceptu.

En la unuaj jaroj de nia movado, eliris 
libreto La Liro de la Esperantistoj, de Gra- 
bowski, en kiu aperas la verkoj poeziaj —- 
originalaj kaj tradukaj — de konataj 
Esperantistoj, Grabowski, Seleznet, Selez- 
nov. de VVahl, Devjatnin, Goldberg, k. t. p. 
Tiuj pecoj, kies multaj estis represitaj en 
Fundamenta krestomatio, estas nun klasi
kaj. Grabowski, Seleznet, Seleznov, jen 
estas tiom da nomoj al kiuj oni Suldas per
fekte bonstilajn versalojn kiuj de la ko
menco valorigis la konsonecon de nia 
lingvo, Al S ro Devjatnin, talenta poeto, 
oni dankas originalajn pecojn kaj ĉefe be
legajn tradukojn kiel Boris Godunov, el 
PuSkin kaj Demono, kiuj kvankam ili estas 
bedaŭrinde ne sufiĉe konataj, estas, laŭ 
nia opinio, inter la plej bonaj versaj ver
koj en Esperanto. Alia Slavo, 'S-ro Hof
man tradukis en belaj sonoraj versoj la 
unuan libron de Iliado, kies plena traduko 
estas tre dezirinda. Fine, car ni parolas 
pri Slavoj, ni ne forgesu tre Zamenhofajn 
poetojn, nome D-ro Leono Zamenhof kaj 
Felikso Zamenhof, kiuj ankaŭ laboris ĉe 
la altaro de la muzo Esperanta, kaj Polan 
poeton, S-ro B lmont (Blumenthal), kiu 
aparte Satas doni al ni ĉarmajn kaj delika
tajn tradukojn el Deine.

En Britujo, oni kompreneble tradukis 
Sheakspear'ajn, verkojn kaj tiun taskon 
bone plenumis nia mortinta samideano 
Motteau pri la Ventego kaj S-ro Lambert pri 
Julio Cezaro', tiuj tradukoj, kvankam ili ne 
atingas la belecon de Hamleto estas tamen 
tre precizaj kaj superas ĉian ajn nacian 
tradukon. Ni ne forlasu la Britan landon 
ne citante alian poeton S-ro Bicknell, kiu 
cl varma lando sendas al ni dolĉajn paci
gajn versalojn. Francujo havas ankan kel
kajn ŝalindajn vcrsfarantojn. D-ro Val
lienne estas la aŭtoro de la plej longa 
Esperanta verko, la traduko de la Virgilia 
Emido; tiu ĉi granda altvalora laboro 
estas sendube la plej grava akiro de nia 
literaturo; ni retrovas en gi ĉiujn ecojn 
karakterizajn de la fama originalo ; la la
tina lingvo mirinde rebrilas tra la Espe
ran laj versoj, Klaraj, simplaj, precizaj, 
ritmitaj; ni ne timas diri, ke kun Ham
leto, Eneido estas la plej atentinda pro
duktajo de nia poezia literaturo. D-ro No6l, 
en bejaj versoj rebriligis la francan epo
peon Kanta de Rolando kaj diversajn klasi
kajn teatrejojn de la franca, latina kaj 
greka literaturo ; la unua verko estas 
aparte rimarkinda pro sia bona stilo kaj 
klasika formo. Germanujo ne naskis anko
raj! esperantistan poeton; S-ro Meier tra
dukis \Vil/ielm Teli, sed ni ne tre Satas 
stilajn apartajojn de tiu traduko, kiuj ne 
estas konformaj al la spirito de Esperanto ; 
Schiller kaj Goethe estas ankoraŭ espe
ran ligotaj.

Ni povus citi multajn, tre multajn no
mojn, sed ni celis nur atentigi nipjn le
gantojn al la plej klasikaj kaj gravaj el 
niaj Esperantistaj versfarantoj, kiuj estas 
la plej konfidindaj pro la gusteco de 1’stilo 
kaj la pureco de l'formo. Nun venu la 
geniuloj, kiuj donacos al Esperanto gian 
originalan Iliadon kaj Eneidon .'....

Flugileto.

LINGVA FAKO

L in g v a j K la r ig o j

Ni tie ĉi plezure respondos ĉiujn de
mandojn gramatikajn, vortajn aŭ sintak
sajn, kiujn sendos al ni niaj legantoj, 
kondiĉe, kompreneble, ke tiuj demandoj 
prezentu generalan intereson kaj celu 
punktojn ne tute elementajn.

Al diversaj Demandoj pri elparolado.
— La diftongon aa kaj *ŭ oni elparolas prok
simume kiel la germanajn vortojn . Glaube • kaj 
. neu • ; tamen estas rekomendinde pli klare 
montri la du sonojn a aŭ e kun u ol on la ger
manaj ekzemploj. Elparoli au au «ŭ, kiel sim
plaj,'»! ....... .......... ..... la gusta elpa- 

>f rekomendas

loj oni proponis diversajn teoriojn, kiuj en la 
praktiko sekvigas nenian gravan diferencon. La 
sono de e Esperanta estas generale pli proksima 
al la fermita e de la germana stehlen ol la mal
fermita e de la franca telle.

sencan verkajon en la fajron ! ». Tiam Na
thanael kolerigis kaj kriis forkurante : 
« Ho, senviva aŭtomato I t. t Ha, li nenian 
min amis, ĉar li min ne komprenas », so
piris Si ploregante. Lothar eniris sub la 
laŭbon, kaj Klara devis klarigi al li, kio 
jus okazis. Lothar amis sian fratinon el 
tuta koro: ĉiu maldolĉa vorto al ŝi atin
gis lin rekte kiel glabovato en lia koro Li 
iris al la Nathanael, akre riproĉis lin pri 
lia konduto, kaj la ekscitigema Nathanael 
same respondis. Duelo estis neevitebla, lli 
decidis renkontigi la morgaŭan matenon 
kaj batigi per tranĉantaj glavoj. Klara, vi
dinte, ke la skermisto preparas la dueli- 
lojn, ankaŭ suspektis, kio okazos kaj kuris 
al la gardeno. En la momento kiam la due
lantoj estis tute pretaj por la batalo, Klara 
enpenetris tra la pordo de 1’gardeno, kaj 
ploregante, ŝi laŭte kriis : „ Ho, sovagaj, 
kruelaj homoj! Kiel mi povus vivi sur la 
tero sen amato aŭ sen frato ? Lothar el
lasis la batalilon kaj silente rigardis al la 
tero, kaj en la animon de Nathanael reve
nis la amo tia, kia li floradis dum la belaj 
junecaj tagoj; la glavo elfalis el liaj ma
noj. Li sin jetis ai la piedoj de Clara : „Ho, 
mia Klare amata, ĉu ci povos iam min 
pardoni ? Ou ci povos iam min pardoni, 
mia kara frato Lothar I “. Lothar estis In
sita de la doloro de sia amiko; plorante, 
ili sin ĉirkaŭpremis kaj Juris unu al la 
alia eternan fidelecon.

Post tio, Nathanael kredis sin savita je 
siaj fantaziaj manioj. Tri feliĉajn tagojn li 
aukoraŭ pasigis ĉe la amatoj, poste li reiris 
al Goetthingen, kie li devis resti ankoraŭ 
unu jaron, antaŭ ol eklogi en sian hejman 
urbon. (Daurigota).


